PAARDENSPEKTAKEL BEEKBERGEN 2019

EEN UNIEK EVENEMENT
Geen ander mensportevenement kent zo’n lange traditie als de internationale menwedstrijd in
Beekbergen. Al meer dan 30 jaar wordt op en rond de terreinen van Riant Equestrian Centre, thuis
van oud-wereldkampioene en toptrainster Mieke van Tergouw, een paardensportevenement van
formaat georganiseerd voor ’s werelds beste twee- en vierspanrijders. In 2019 wordt het evenement
van 27 tot en met 30 juni gehouden tezamen met het NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP VOOR
VIERSPANNEN.
Ook ú kunt een plaats in het mooie strodorp – de Country Fair – reserveren zodat de vele bezoekers
de kans krijgen met uw producten kennis te maken. Wij maken voor onze standjes gebruik van
piramide paviljoens.
Nieuwe datum / nieuwe indeling!
In het verleden hebben wij ons evenement nagenoeg altijd in de zomermaanden gehouden. Doordat
het Europees kampioenschap vierspannen al in augustus wordt gehouden én er zeer regelmatig
geluiden kwamen van (potentiële) sponsors dat voor hen een evenement buiten de vakantie veel
meer toegevoegde waarde biedt hebben wij voor 2019 én de komende jaren gekozen voor de maand
juni.
Ook het hoofdterrein ondergaat een grote verandering ten opzichte van afgelopen jaren. Het VIPpaviljoen wordt aan de zijde van Country Fair geplaatst waardoor het VIP gebeuren veel meer
geïntergreerd wordt in het hele strodorp en de wedstrijd. De publiekslijnen worden logischer en het
strodorp gezelliger qua opzet. Nieuwsgierig geworden? Binnenkort worden de eerste tekeningen
verspreid!
Programma
Het programma van ons evenement is gevarieerd. De wedstrijdonderdelen dressuur, marathon en
vaardigheid vinden allen op het prachtig aangeklede hoofdterrein plaats. Op donderdag en vrijdag
wordt de dressuur verreden, waar elegantie en traditie op alle fronten voelbaar is. Op zaterdag vindt
de marathon plaats - een spektakel dat zijn
weerga niet kent waarbij de menners behendig
en vooral hard door de prachtige hindernissen
op het hoofdterrein rijden. Op zondag wordt
tijdens de altijd spannende vaardigheidsproef
beslist wie de winnaar wordt van CAI
Beekbergen 2019.
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Wereldbeker
Beekbergen telt mee voor de belangrijkste internationale competities zoals de FEI World Cup™
Driving: de wereldbekercylcus voor vierspannen. Deze competitie vindt plaats tijdens een select aantal internationale mensport-evenementen. Wij verwelkomen jaarlijks een kleine 100 menners uit 18
verschillende landen verwelkomen. Publiekstrekkers als vijfvoudig regerend wereldkampioen Boyd
Exell uit Australië maar ook meervoudig wereldkampioen vierspannen IJsbrand Chardon en Koos de
Ronde worden verwacht. Extra spannend zal de strijd op het Nederlands kampioenschap zijn. Zal
Koos de Ronde zijn titel prolongeren of stelt IJsbrand Chardon zijn zoveelste kampioenschap zeker?
We weten het 30 juni a.s.!
Meer dan paarden
Ons evenement biedt meer plezier dan paardensport van topniveau. Zo is er een gezellige fair – het
strodorp – met tal van gezellige en aantrekkelijke standjes. Wij houden uiteraard ook rekening met
onze jonge bezoekers. Er worden diverse kinderactiviteiten georganiseerd, waaronder schminken,
buitenspelletjes en een springkussen. En natuurlijk staat er ook ponyrijden op het programma!
25.000 Bezoekers
Gemiddeld verwelkomen wij ruim 25.000 bezoekers per jaar, verdeeld over de vier wedstrijddagen.
Ons publiek bestaat naast ‘paardenmensen’ veelal uit dagjesmensen en toeristen. Zij hebben een gemeenschappelijke passie voor het buitenleven en grote belangstelling voor dieren.
De media
Alle landelijke en regionale dagbladen, televisie en radiostations besteden voor, tijdens en na het
evenement ruimschoots aandacht aan de menwedstrijd met pagina grote artikelen en speciale items.
Met name het NK Vierspannen zal publiciteit krijgen zoals contractueel vastgelegde zendtijd bij NOS!
Facts & figures
Datum

27 – 30 juni 2019, 32e editie

Locatie

terreinen rondom Riant Equestrian Centre, Bruggelerweg 4, Beekbergen

Deelnemers

ca. 100 deelnemers uit 18 landen

Bezoekers

ca. 25.000 bezoekers over vier dagen

Bezoekersprofiel

paarden(sport)liefhebbers, liefhebbers buitenleven, business to business,
dagjesmensen, toeristen

TV & radio

NOS, Omroep Gelderland, Omroep Apeldoorn, Radio 1, SBS6

Pers & publiciteit

Stentor, diverse nationale en internationale vakbladen, tijdschriften, regionale bladen en kranten, landelijke kranten zoals Telegraaf en het AD

Organisatie

Stichting Internationale Menwedstrijd Beekbergen Apeldoorn
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Paviljoens
Het strodorp wordt opgebouwd met piramide paviljoens, tentjes die geleverd worden in verschillende maten (zie de reserveringsformulier standhouders 2019 voor alle maten en extra mogelijkheden).
Meer informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!!

Gabriëlle Röst

06 54 22 63 23 / gabrielle@hethaarbosch.nl
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